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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme již do druhého čtvrtletí roku 

2021. Jistě stojí za zmínku připomenout i skon-
čený rok 2020. Pro občany ani pro obce a města 
nebyl snadný. Pro většinu z nás byl rozhodně jiný. 
Pro obce byl navíc další obhajobou práv a suvere-
nity samospráv. Úspěšně skončila zejména obha-
joba potřeb ekonomických. Je to dobře, protože 
obce jsou dlouhodobě nejlépe hospodařící sub-
jekty státu.

V úvodu chci ještě poděkovat těm občanům, 
kteří v mimořádném uplynulém i v letošním roce 
věnují svůj čas a energii jak svým blízkým, rodině, 
sousedům, ostatním lidem, tak i činnostem, které 
jsou užitečné, pomáhají a dávají smysl.

Co se podařilo a na co se zaměřit v roce 2021?
Dominantní akcí roku 2020 byla velká rekon-

strukce a výstavba našich chodníků. Právě ona 
je ukázkou nikdy nekončících a potřebných prací 
na obcích. V plné síle se rozeběhla zásadní rekon-
strukce silnice I/43, kterou zadalo ŘSD Pardu-
bického kraje. Jednotlivé fáze prací jsou popsány 
na jiném místě OBČASNÍKU. V návaznosti na tyto 
práce se logicky objevila potřeba oprav dalších 
chodníků, které nebylo možné řešit v rámci skon-
čeného projektu. Tak je tomu bohužel i v řadě 
dalších oblastí, například stav pouličního osvět-
lení. Říká se tomu vnitřní zadluženost a tu má 
naše obec, i přes značný pokrok, stále ještě dost 
velkou. Na tomto místě je dobré připomenout, 
jak důležité bylo včas provést rekonstrukci hlav-
ního vodovodního řadu pod vozovkou a chodníky  
v Moravské Chrastové.

Úspěšně dokončena je přestavba HASIČÁRNY 
v místní části Brněnec (podrobněji na jiném místě 
OBČASNÍKU). Zbývá provést část terénních úprav 
okolí a dokončit kolaudaci objektu. Po přestěhová-

ní techniky z bývalé hasičárny bude objekt v Mo-
ravské Chrastové nabídnut k pronajmutí. Záměr 
obce je zde poskytovat další služby pro veřejnost.

Hned, jak to počasí dovolilo, byla provedena do-
stavba chodníku u mlýna včetně odvodu dešťové 
vody. Opravena byla také silně narušená část ko-
munikace na „Vyhlídce“.

Ve spolupráci se stavební firmou, která prová-
dí opravu propustku pod státní silnicí u Chrasto-
vé Lhoty je rekonstruována a obcí financována 
potřebná a plánovaná oprava opěrné zdi podél 
„lhoteckého“ potoka.

Velmi intenzivně pokračuje výstavba přístavby 
tělocvičny u základní školy včetně jejího zázemí. 
Po dokončení celé hrubé stavby probíhá ve vlast-
ní tělocvičně montáž četných technických zaříze-
ní (osvětlení, vytápění, ozvučení, LED výsledková 
tabule, ovládací prvky, atd.). Rovněž v šatnách, 
sprchách a WC se montují nezbytné instalace. Pů-
vodní projekt byl rozšířen o nástavbu posilovny 
a galerii pro diváky, kteří z ní budou moci sledovat 
dění v tělocvičně. Celé dílo má být předáno žákům 
základní školy a veřejnosti současně se zahájením 
nového školního roku 2021/22.

Do téhož termínu by měla být dokončena i pře-
stavba původní tělocvičny na nové školní dílny. 
Jak už jsem Vás v minulém OBČASNÍKU informo-
val, získali jsme dotaci na obnovu naučné stezky 
nad místní částí obce Brněnec. Realizace bude za-
hájena co nejdříve.

V následujících dnech očekáváme informa-
ce o vyhodnocení námi podaných žádostí o další 
dotace. Jedná se o projekt cyklostezky, která má 
propojit místní část Mariánské údolí s osadou Půl-
pecen, deset různých úseků místních komunikací 
po celé obci, rekonstrukci školní jídelny, kultur-
ní chaty v Chrastové Lhotě, obnovu a dovybave-

zpráVa o dění V obci
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ní travnatého školní hřiště v Mariánském údolí. 
Aktuálně byla podána žádost o dotaci na kom-
pletní rekonstrukci bytového domu v Moravské 
Chrastové č.p. 3 (současná pošta). Projekt počí-
tá s obnovou celého domu s jedenácti standard-
ně vybavenými byty včetně zázemí. Se současným 
majitelem má obec podepsanou smlouvu o bu-
doucím odkupu. V této souvislosti je třeba doplnit, 
že po letech jednání a našeho marného snažení je 
na dobré cestě záměr přemístit služby České poš-
ty do prostor bývalé spořitelny v budově obecní-
ho úřadu.

Pokračovat budou i práce v areálu koupališ-
tě. V době vegetačního klidu zde byly vykáceny 
některé dřeviny a v příštích dnech naopak dojde 
k poměrně početné výsadbě stromků. Hlavní úsilí 
bude směřovat ke znovuobnovení provozu velké-
ho bazénu. Jakmile pominou protiepidemiologic-
ká omezení, bude funkční část areálu opět plně 
k dispozici veřejnosti.

Nástup letošního jara je vedle pokračující ko-
ronavirové epidemie zvláštní i neobvykle chlad-
ným počasím. To má mimo jiné vliv i na rychlost 
postupu jarních úklidů chodníků, veřejných i sou-
kromých prostor. Obec se bude v rámci svých mož-
ností snažit zajistit tyto činnosti co nejrychleji. 
Obecních ploch, které dříve využívali a také ošet-
řovali občané ubývá a naopak přibývají k zaopat-
ření obci. Proto jsme velmi vděčni každému, kdo si 
uklidí třeba jen před svým domem, i když by ne-
musel. Takových lidí je i u nás bohudík celá řada. 
I obec uklízí plochy, které nejsou její, protože spo-
léhat na Správu a údržbu silnic není vždy to správ-
né řešení.

Vedení obce soustavně řeší zlepšování systé-
mu odpadového hospodářství. Hledáme inspiraci 
i u těch, kterým se daří nacházet rozumná řešení 
i do budoucna. Například ke schválení radou obce 
je připravena smlouva s firmou na likvidaci pne-
umatik ze sběrného dvora. Podle platné legisla-
tivy by se zde vůbec neměly objevovat. Realita je 
však jiná. My však musíme volit mezi uskladněním 
toho, co se u nás vyskytnout nemá a nebezpečím, 
že při odmítnutí skončí tento odpad v přírodě. Vel-
ké většině občanů je pak třeba poděkovat za vzor-
ný přístup ke třídění odpadů. Od rodinných domů 
je našimi zaměstnanci pravidelně odváženo vý-
znamné množství vytříděných plastů a papíru 
v plastových pytlích. Na tomto místě bych Vás, kte-
ří to neděláte, chtěl požádat o zmenšování objemu 
prázdných plastových nádob. To umožní úspory na 
dopravě, protože se nepřeváží tzv. „vzduch“.

Kultura a sport jsou v současné době úplně 
na vedlejší koleji. Jak se říká „každá noc jednou 
skončí“. Tak se určitě stane i tentokrát. Restart 
pro dobrovolníky v těchto oblastech jistě nebude 
jednoduchý. Věřím, že se však podaří. O to víc je 
potřeba poděkovat těm, kteří to ani v této situa-
ci „nezabalili“ a snaží se alespoň pro děti v rámci 
možností nabídnout zdravý pohyb a pobyt v příro-
dě (viz. Stezka ke Dni Země).

Závěrem nám všem přeji, abychom co nejdří-
ve mohli žít „normálně“ a opět zažívali radost  
ze vzájemného nekomplikovaného a neomezené-
ho setkávání.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

zpráVy z obce

Blahopřání našim jubilantům
Sociální komise při Obci Brněnec navštěvu-

je naše spoluobčany, kteří dosáhli významných 
životních výročí (80, 85, 90 a více let), aby jim 
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osobně poblahopřála a předala malou pozor-
nost. Současná protiepidemická opatření nám ně-
kolik týdnů nedovolila tyto návštěvy vykonávat 
a všichni jubilanti proto zatím dostali blahopřání 
do svých schránek. O osobní návštěvu však v žád-
ném případě nepřijdou, provedeme ji po domluvě, 
až nám to situace dovolí. Věříme, že to bude brzy, 
protože našich starších spoluobčanů si velmi váží-
me a za svou práci pro obec i pro společnost si po-
děkování jistě zaslouží.

Oznamování plánovaných odstávek 
elektrické energie

ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plá-
novaných odstávek elektrické energie. Místo vy-
lepování plakátů bude o odstávkách informována 
prostřednictvím datové schránky obec, která ná-
sledně vyhlásí odstávku v dané oblasti obecním 
rozhlasem a prostřednictvím sms. Každý občan, 
majitel nebo správce objektu s elektroměrem, 
má možnost získat přesné informace o odstávce 
prostřednictvím e-mailu po registraci na www.
cezdistribuce.cz/sluzba, kde se vyplní EAN kód od-
běrného místa, datum narození zákazníka nebo 
IČO a e-mail pro nastavení služby. Informace zá-
jemcům budou zasílány 15 dní před plánovanou 
odstávkou.

Změny jízdních řádů
Od 6.4.2021 došlo k výrazným posunům a změ-

nám v jízdních řádech vlaků i autobusů v sou-
vislosti s rozsáhlou opravou hlavního nádraží 
v Pardubicích a zahájením modernizace koridoru 
Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Vlaky Railjet 
a EuroCity Ex1 budou zcela odkloněny přes Hav-
líčkův Brod, linky R18 a R19 a expresy na Ostra-
vu a Olomouc budou jezdit v nových časech. 
Posun o cca 20 min. dopředu nastal u rychlíků 
Praha-Brno, které staví ve Březové nad Svitavu. 

K úpravám i úplným výlukám nahrazeným au-
tobusovou dopravu dochází u regionálních vla-
ků, ale i autobusů, přičemž nemusí být zajištěna 
návaznost mezi jednotlivými spoji. Autobusové 
spoje mohou být postupně dle potřeb upravová-
ny. Nové jízdní řády najdete na zastávkách nebo  
na http://portal.idos.cz

Odpadové hospodářství v obci
V minulém čísle Občasníku jsme vás seznámili 

se zaváděním monitoringu v oblasti odpadového 
hospodářství prostřednictvím systému ArcoSmart. 
V současné době proběhla první fáze tohoto pro-
jektu – čipování popelnic. Pokud ještě nemá ně-
kdo odpadovou nádobu očipovanou, nahlaste se 
na Obecním úřadu na telefonu 461 523 238, 461 
523 811 nebo na e-mailu e-podatelna@brnenec.
cz. Přínosy nově zavedeného systému budeme 
průběžně vyhodnocovat.

Jistě stojí za připomenutí i to, že sebelepší sys-
tém nezajistí efektivitu odpadového hospodářství, 
pokud se bude málo třídit a objem komunálního 
odpadu se nebude snižovat. V obci jsou rozmís-
těny kontejnery na plasty, papír, sklo, bioodpad 
a kuchyňské oleje, probíhá pytlový sběr plas-
tů a papíru. Všechny druhy tříděného odpadu lze 
ukládat na Sběrném dvoře. Protože nejlepší cestou 
ke snížení množství odpadu je předejít jeho vzni-
ku, byly domácnostem poskytnuty zdarma kom-
postéry a větší množství „zeleného“ odpadu lze 
uložit na místě pro kompostování. Podmínky pro 
třídění tedy máme. Hodně občanů třídí poctivě 
a v popelnici na komunální odpad u nich najde-
me jen „zakryté dno“. Za to jim děkujeme. Zvláště 
u bytových domů se ale setkáme s tím, že občané 
vyhodí do směsného odpadu plastové lahve nebo 
papírové krabice, ačkoli k nádobám na tříděný od-
pad mají jen pár kroků. Zvláštní pozornost bychom 
měli věnovat tzv. kuchyňskému odpadu, který vel-
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mi zatěžuje nádoby na směsný komunální odpad 
a zvyšuje zbytečně jeho objem, hmotnost a tedy 
i cenu. Kuchyňský odpad (ale pozor, ten rostlinný, 
nikoliv např. kosti nebo skořápky!) patří beze zbyt-
ku do kompostéru nebo hnědého kontejneru.

Odpadovému hospodářství věnujeme a bude-
me věnovat velkou pozornost. Úkolem obce je za-
jistit podmínky ke správnému třídění a celkovou 
efektivitu systému, úkolem občanů je tyto pod-
mínky co nejlépe využít. Jiná cesta ke snížení ceny 
likvidace odpadu nevede.

Místní poplatky na rok 2021
Za provoz systému svozu odpadů dle vyhlášky 

č. 1/2020 je výše poplatku 650,-Kč.
Poplatek ze psů dle vyhlášky č.3/2019 je v by-

tovém domě 500,- Kč (za druhého a každého dal-

šího 750,-Kč), za psa, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let 200,-Kč (za druhého a každého dal-
šího  300,- Kč). V rodinném domě se platí za jed-
noho psa 150,-Kč a za druhého a každého dalšího 
psa 250,-Kč. Poplatky jsou splatné jednorázově 
do 31.5.2021 nebo ve dvou stejných splátkách – 
1. splátka do 31.5.2021, 2.splátka do 30.9.2021.

V současné době je nejvhodnější pro-
vést úhradu bezhotovostně, VZOR: účet 
č. 1283433379/0800, text pro příjemce 
STDO2021(PES2021), příjmení, adresa nebo 
hotově v kanceláři matriky na obecním úřadu. 

DOPORUČUJEME! Pokud máte možnost platit 
přes SIPO, nahlaste na obecním úřadu pro příští 
rok svoje spojovací číslo (platí pro nové zájemce).

Novinky zapsala místostarostka Eva Kozáková

zVeřejňujeme plánoVané uzaVírky silnice i/43  
V období 19.4.2021 až 24.4.2022

AKCE: I/43 BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU – HR. JM 
KRAJE, OŽK

Termíny realizace:
ETAPA B (3,020-3,520) – 19.4.-16.5.2021
ETP.B – částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, za-

chován průjezd 2,75 m, Křižovatka u č.p. 8 v obci 
Brněnec Moravská Chrastová bude z důvody opra-
vy povrchu na 3 dny uzavřena

ETAPA E (4,230-4,700) – 17.5.-4.7.2021
 ETP.E – částečná uzavírka, provoz řízen pra-

covníky a SSZ, zachován průjezd 2,75 m, od MCH 
č.p.179 po MCH č.p.91

ETAPA V. (2,375-2,875) – 2.8.-19.9.2021
ETP.V. – částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, 

zachován průjezd 2,75 m, stávající zastávka ,,Br-
něnec, Chrastová Lhota,, ve směru od Letovic 
dočasně přesunuta před zábor

ETAPA VI. (2,875-3,020) – 20.9.-3.10.2021

ETP.VI. – částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, 
zachován průjezd 2,75 m

ETAPA C (3,520-3,850) – 20.9.-17.10.2021
ETP.C. – částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, 

zachován průjezd 2,75 m, stávající zastávka 
,,Brněnec, Moravská Chrastová, pošta“ dočas-
ně přesunuta před zábor, úplná uzavírka křižo-
vatky II/363 x I/43 z důvodu opravy povrch max. 
7 dní, Objízdná trasa: po sil. II/363 přes Lavičné, 
dále po III/3639 přes Banín, po sil. III/3665 a po 
sil. III/36625 přes Hradec nad Svitavou a zpátky na 
sil. I/43

ETAPA D (3,850-4,230) – 18.10.-31.10.2021 
a 4.4.-24.4.2022

ETP.D. – částečná uzavírka, provoz řízen SSZ, 
zachován průjezd 2,75 m, úplná uzavírka křižo-
vatky III/3667 x I/43 z důvodu opravy povrch max. 
7 dní, Objízdná trasa: po sil. III/3667 přes Křenov, 
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Rok se s rokem sešel a nový kalendářní rok se nesl 
opět ve změnách v prezenční docházce našich žáků 
do škol. Po vánočních svátcích nastoupili osobně do 
školy pouze naši nejmenší žáčci (1. a 2. třída). Ostat-
ní ročníky se opět začaly učit pouze distančně. Bo-

hužel vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 
byly vládou 1.3.2021 školy uzavřeny a všechny děti 
a pedagogové se museli vrátit k distanční výuce. Ne-
nechali jsme se situací příliš zaskočit a vsadili jsme 
na osvědčenou formu online výuky v MS Teams,  

zŠ brněnec

sil. II/366 přes Pohledy, dále po III/3666 přes Horní 
Hynčinu a zpátky na sil. I/43

Uzavírky budou probíhat postupně. Sleduj-
te úřední desku, kde jsou vyvěšována Opatření 

obecné povahy s přesným popisem a situační-
mi výkresy jednotlivých uzavírek.

Obec Brněnec

„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který 
byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, 
ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě 
vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění 
z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se 
rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi za-
chránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých 
přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem 
opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let. 

Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze 
spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát ne-
může“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč 
se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lí-
tosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí 
na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpeč-
ného světa. Ta může vyústit v psychické problé-
my jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná 
interpretace poskytovaných informací, zhorše-
ná schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost 
a neustálý strach.

Každý člověk je v prožitku traumatu neopa-
kovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní 
stability dojde u obětí trestného činu ke sníže-

ní schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je 
mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou pod-
porou bývají blízké osoby a odborníci, kteří 
vrací oběti trestných činů zpátky do života. V po-
radně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme 
právní informace, psychologické a sociální pora-
denství a praktické rady a informace. Nabízíme 
bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých 
oprávněných emocí, srozumitelné informace  
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato 
práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomo-
ci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si ne-
zbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení  
pocitu bezpečí.

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí 
trestného činu, můžete se obrátit na pobočku 
Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna 
sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům 
služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo 
můžete volat na celorepublikovou nonstop 
Linku pomoci obětem kriminality a domácího 
násilí 116 006.

Bílý kruh bezpečí, Pardubice

stali jste se obětí trestného činu?
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procvičování slovíček ve WocaBee nebo účast na růz-
ných online soutěžích.

Většina školních soutěží byla v tomto období zru-
šena, některé se však podařilo uskutečnit v online 
formě. V nich naši žáci opět bodovali! K největším 
úspěchům patří krásné 3. místo na okresním kole 
olympiády z českého jazyka, které vybojovala žá-
kyně 9. třídy Karolína Oujezdská a postoupila tak 
do krajského kola. Naši žáci se také zúčastnili soutěže 
v psaní dopisů s Českou poštou. Jejich úkolem bylo 
napsat některému členu rodiny o svých zkušenos-
tech s pandemií Covid-19. Na vyhodnocení soutěže  
stále čekáme.

Alespoň trochu zpestření v domácím prostředí ur-
čitě dětem přináší účast na výtvarných soutěžích. 
Naši žáci přispěli svými zdařilými výkresy do sou-
těží Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, 
Zahrada života, Požární ochrana očima dětí, Voda 
štětcem a básní – barvy vody a Tři králové. V posled-
ní jmenované soutěži se na úžasném 1. místě umís-
tila Eliška Houdková a na 3. místě Anička Opršálová. 
Jednoho projektového dne na téma Masopust si 
stihly užít i děti z 1. a 2. ročníku. Děti se zábavnou 

formou seznámily se zvyky a původem Masopus-
tu, připravily si veselé masky a v závěru si zatančily  
na tradiční muziku.

Vzhledem k prvním teplým jarním dnům byla pro 
děti v rámci tělesné výchovy nachystána tzv. turistic-
ká výzva. Žáci v této výzvě absolvují sérii procházek 
po blízkém okolí, na jejichž konci je čeká vždy od-
měna v podobě turistické známky. Také už začína-
jí kvést první jarní byliny a rostliny, které jako každý 
rok mohou žáci začít sbírat a sušit. Již tradičně kon-
cem března proběhla akce s názvem Ukliďme Česko, 
která letos sice nedovolovala sbírat odpadky v kraji-
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ně větším skupinám, ale i tak se děti s pomocí ro-
diny do akce zapojily a ulehčily tak alespoň trochu  
naší přírodě.

V této nelehké době si děti začaly uvědomovat 
cenu lidského života a hledaly způsob, jak by moh-
ly ocenit pracovníky, kteří o naše zdraví pečují. Proto 
již na podzim proběhlo první poděkování zdravot-
níkům svitavské nemocnice, druhé v měsíci březnu 
a s příchodem Velikonoc třetí poděkovaní. Tentokrát 
děti tvořily výrobky s velikonoční tématikou - berán-
ky, mazance, kraslice nebo různé velikonoční deko-
race. Děkujeme všem, kteří se do spolupráce zapojili 
a ocenili tak nasazení a péči našich zdravotníků!

Pro budoucí prvňáčky proběhl také 15.4. zápis 
do 1.třídy, avšak i letos bohužel bez přítomnosti dětí 
pouze za účasti zákonných zástupců. Pro naše bu-

doucí žáčky byly nachystány malé dárečky vyrobené 
dětmi, učiteli a vychovatelkami.

I nadále nám před očima roste nová tělocvična, je-
jíž stavba už začíná nabírat velmi konkrétní podobu. 
Také se pomalu rozbíhá realizace nových dílen, kte-
ré budou žáci využívat. Vyrostou v prostorách bývalé 
staré tělocvičny. Děkujeme obci Brněnec, bez níž by 
tento rozvoj a proměna školy nemohly probíhat. Rádi 
bychom Vám všem také popřáli hlavě hodně zdraví 
a dobré nálady do nadcházejících jarních dní.

Andrea Dvořáková, ZŠ Brněnec
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Zdravíme všechny čtenáře a obyvatele naší obce. 
Přes stále trvající hygienická opatření a nařízení si 
zachováváme pozitivní mysl a i nadále vymýšlíme 
nové a zajímavé aktivity. Naším cílem jsou veselé, 
spokojené a zdravě se rozvíjející děti.

V lednu jsme podnikli velkou výpravu ke kr-
melci. Díky vstřícnosti rodičů a nadšení dětí jsme 
shromáždili velké množství krmiva pro lesní zví-

řátka – řepy, kukuřice, obilí, seno, mrkve a jabl-
ka. Ani mráz, led a sněhová peřina nás od našeho 
úkolu neodradily. Vždyť právě chůze v nerovném 
terénu zlepšuje naši zdatnost a koordinaci pohy-
bů. Vše jsme společnými silami odnesli ke krmelci 
nad koupaliště. Po cestě jsme ve sněhu hledali zví-
řecí stopy a zkoušeli jsme určit, komu patří. Po ně-
kolika dnech jsme místo opět navštívili. Většina 
krmení už byla pryč. Jsme rádi, že jsme zvířát-
kům přilepšili, a že jim chutnalo. Tradiční únoro-
vý karneval se nesl v duchu čtvera ročních období 
a pohádek. Školka byla celý týden plná princezen 

a princů, víl, zvířátek, čarodějnic, pirátů, ale i hasi-
čů a policistů. Karnevalové veselí si všichni užili – 
zpívali jsme a tancovali, soutěžili jsme a hodovali, 
ale hlavně jsme se smáli. V naší MŠ dbáme na roz-
voj předmatematických dovedností, které jsou dů-
ležité pro početní úkony v první třídě ZŠ. Děti se 
hravou formou učí počítat, poznávat geometrické 
tvary, velikost, hmotnost a další vlastnosti před-
mětů. Pro názornost často zařazujeme zábavné 
pokusy, které děti velice baví. Velký úspěch měl 
týden, ve kterém se děti změnily v konstrukté-
ry. Ze stavebnic, kostek, různých krabic a odpa-
dových materiálů sestrojily nápadité konstrukce, 
přístroje a zařízení. Za zmínku stojí stavba velké 
rakety, kterou jsme ,, letěli „ prozkoumat nekoneč-
ný vesmír. Předškolákům se povedlo vytvořit celý  
zástup robotů.

co je noVého V mŠ moraVská chrastoVá
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Z nařízení vlády je od 1. 3. v MŠ přerušen pro-
voz. Předškolní děti jsou vzdělávány distanční for-
mou, materiály k procvičování dostávají až domů 
do poštovní schránky. I pro ostatní děti máme 
pestrou nabídku činností a video pozdrav. Akti-
vity jsou zpracované vždy k týdennímu tématu 
a jsou zveřejněny na našich webových stránkách  
www.msmorchrastova.cz.

Během uzavření MŠ jsme rodičům nabídli mož-
nost dotovaného stravného. Někteří rodiče tuto 
službu využili, za což jsme velice rádi.

Tak, jako pomalu ale jistě odchází zima, tak jis-
tě odejde i zákeřný virus. Do té doby Vám přejeme 
pevné zdraví a pozitivní myšlenky.

Zaměstnanci MŠ MoravskáChrastová

Zápis nanečisto
Úterní dopoledne patřilo zejména budoucím 

školáčkům, pro které jsme si p. učitelkami připra-
vily tzv. „Zápis nanečisto“. V minulých letech byla 
akce pořádána v odpoledních hodinách za účasti 
rodičů, ale jelikož daná situace, způsobená pande-
mií koronaviru, společné akce neumožňuje, zvoli-
ly jsme alespoň tuto variantu. Děti si vyzkoušely 
úkoly, se kterými by se poté mohly setkat u sku-

tečného zápisu do základní školy. U prvního sta-
noviště, které měla na starosti p. učitelka Barunka 
K. se děti představily celým jménem, uvedly své 
bydliště, věk, popř. doplnily informace o své ro-
dině a také kreslily tužkou svoji postavu. Druhé 
stanoviště patřilo pohádkám, které měly děti pře-
vyprávět za pomoci obrázků. P. ředitelka Jaruška 
vyslechla klasické pohádky, mezi kterými nechy-
běla Červená Karkulka, či Perníková chaloupka. 
Součástí tohoto stanoviště bylo také zavazování 
tkaniček. U dalšího stolečku si p. učitelka Ivča děti 
vyzkoušela z jazykových dovedností – rozklad slov 
na slabiky, určování počátečního písmenka u slov, 
protiklady apod. Děti zde také zpívaly písničku 
a recitovaly básničku dle vlastního výběru. Posled-
ní, čtvrté stanoviště patřilo matematickým doved-
nostem. Zde mi děti předvedly, zda poznají barvy 

mŠ u dVou sluníček

Informace o zápIsu do mŠ moravská chrastová 
na Školní rok 2021-2022

vážení rodiče, zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 
školského zákona v celém období od 2. května do 16. května 2021, a to 
dle nařízení mŠmt opět distančním způsobem. pokud zákonný zástupce 

nemůže využít distanční způsob, stanovila ředitelka mŠ úterý 4. 5. 
2021 jako den zápisu, kdy mohou rodiče přijít osobně. podrobné infor-

mace a formuláře jsou zveřejněny na webu mŠ.
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a geometrické tvary a jak se orientují v prostoru. 
Vyzkoušeli jsme si také počítání předmětů a zna-
lost číslic. Děti byly šikovné, úkoly zvládaly veli-
ce dobře. Odměnou jim byl pamětní list, potřeby 
pro školy a něco dobrého na zub. Děkuji rodičům 
za čas, který si našly, abychom mohli společně zís-
kané výsledky zkonzultovat. Přejeme za Mateř-
skou školu U Dvou sluníček všem předškolákům 
na cestu do základní školy, aby jejich další krok byl 
velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a nových ra-
dostných zážitků.

Karneval a karnevalové činnosti
Páteční dopoledne patřilo karnevalovému ve-

selí. Děti přišly převlečené za krásné masky, 
nejrůznějších druhů. Spatřit jsme mohli zvířátka – 
tygřík, dráčci, dinosaurus, včelka, ovečka, kočička, 
či dokonce lední medvídek. Objevily se také po-

hádkové bytosti jako dvě Červené Karkulky, šašek, 
ledová královna, Elsa, Spiderman, kouzelná babič-
ka v převleku p. asistentky Pavly, nebo čarodějni-
ce, za kterou se přestrojila p. asistentka Andrejka. 
Za zmínku také stojí andílek, kostlivci, kosmonaut, 

pirát, či hasič v autíčku. Nicméně na to, jak nám 
to slušelo, se můžete podívat ve fotogalerii. 
Po příchodu do školky, děti pózovaly v karnevalo-
vém fotokoutku, kde je p. učitelka Ivča, převleče-
ná za jarní vílu, vyfotografovala. Poté následovala 
zábavná svačinka, kterou pro děti nachystala upír-
ka p. ředitelka Jaruška s naší p. kuchařkou Ivan-
kou. Děti si pochutnaly na toustu s rybičkovou 
pomazánkou a smajlíkem ze zeleniny. Po svačince 
jsme vytvořili velký kruh, ve kterém se jako prv-
ní konala promenáda v maskách. Poté následova-
la „Hra s kloboukem“, kde děti plnily různé úkoly 
a také lovení sladkostí z kouzelné hmatové kra-
bice. Aktivity byly proložené písněmi s pohybem 
jako např.: „Hlava, ramena“, „Ouky, kouky“, „Když 
jsi šťastný“. Kruh jsme opustily dlouhou „Mašin-
kou“, kterou jsme projely celou školku. Žízeň jsme 
doplnily dětským šampusem a následovala dis-

kotéka. Domů si děti odnesly šaška, vytvořeného 
z lentilek a bonbonků. Děkujeme rodičům za sna-
hu při tvorbě karnevalových kostýmů a přejeme 
pevné nervy v následujících dnech.

Barbora Venclová, Dis.
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„Nemůžeme pomoci všem, ale každý může 
pomoci někomu.“ Ronald Wilson Reagan

Protože je skaut prospěšný a pomáhá jiným, 
rozhodl se náš 30. oddíl skautů zapojit do další 
sbírky, tentokrát pro dětské oddělení FN v Brně. 
Během tří týdnů se nám podařilo vysbírat 108 py-
žamek, které putovaly dělat radost malým dět-
ským pacientům.

Obrovské díky proto patří všem, kteří se s námi 
rozhodli tuto sbírku podpořit. Svým malým darem 
udělali velkou radost druhým a nás potěšilo podě-
kování nemocnice.

M. Novotná

Sbírka pro Diakonii Broumov
Na konci měsíce března se uskutečnila první 

letošní sbírka ošacení a potřeb pro domácnost,  

kterou tradičně pořádají skautské oddíly s obcí 
pro Diakonii Broumov. S potěšením konstatujeme, 
že příznivců této humanitární pomoci u nás neu-
bývá, naopak se přidávají i občané ze sousedních 
obcí. Diakonie Broumov oceňuje naši společnou 
snahu a všem dárcům ze srdce děkuje. 6. dubna 
jsme tedy naložili dle odhadu přepravce mini-
málně 1,5 tuny materiálu. Další sbírka proběhne 
v první polovině října na tradičním místě. Akutní 
dary v „mezidobí“ je možné dohodnout na telefo-
nu 732 191 406.

Sociální družstvo Diakonie Broumov poskytuje 
materiální pomoc sociálně potřebným lidem bez 
ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, víru 
či politický názor. V současné době řeší ekonomické 
důsledky vládních opatření nouzového stavu ve-
řejnou sbírkou na č. ú.: 50016-1302698349/0800. 
Veškeré informace najdete na webových strán-
kách Diakonie Broumov.

Tříkrálová sbírka 2021
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla díky korona-

viru netradičním způsobem. Jednou z možností 
jak přispět, bylo využití sběrných míst, které v naší 
obci poskytly :

Drogerie Mambo-CZ s.r.o.
Smíšené Zboží J.Niederlová
Domácí potřeby J.Holešovský
Čerpací stanice Mor.Chrastová TOPAS
Obec Brněnec
Díky této občanské ochotě se podařilo v naší 

obci vybrat rovných 26.000,- Kč. Charita Svitavy 
upřímně děkuje všem dárcům. Výtěžek z letoš-
ní sbírky by jí měl posloužit na zřízení a vybave-
ní nové terénní služby Domácí zdravotní péče  
a na přímou pomoc lidem v našem regionu.

30. oddíl skautů

poděkování
Dobrý den, ráda bych Vám jménem  

Dětské nemocnice touto cestou poděkovala 
za Váš příspěvek do sbírky dětských 

pyžamek. S radostí musím konstatovat,  
že má touto dobou naše nemocnice opravdu 

velkou zásobu dětského textilu, ze které 
si určitě vybere každý malý i větší pacient 
to oblečení, které mu zpříjemní a rozveselí 
pobyt v průběhu hospitalizace. Je to i Vaše 

zásluha a my jsme Vám za Vaši pomoc,  
která je zároveň velkou morální podporou 

pro rodiče hospitalizovaných dětí i 
zaměstnance nemocnice, velmi vděčni. 

   Se srdečnými pozdravy a přáním pevného 
zdraví všem laskavým lidem z Brněnce, 

skautům však nejvíce.
PhDr. Jana Šífová, MBA  

Zástupce Zdravotnického náměstka pro NLZP pro 
Dětskou nemocnici FN Brno – Dětská nemocnice 
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Padesát ptačích budek  
pro naši obec bylo málo

Ochrana přírody je nedílnou součástí skautského 
výchovného programu. Náš 30. oddíl skautů si pro 
letošní rok připravil malý projekt s názvem „Bud-

ka 2021“. Jeho cílem je podpořit ochranu našeho 
zpěvného ptactva a zapojit do této problematiky 
i občany, kterým není naše příroda lhostejná. S ra-
dostí dnes můžeme konstatovat, že původní ná-
pad se již úspěšně realizuje. 50 ptačích budek pro 
hnízdění má od konce března své majitele, kteří se 

na výzvu sami přihlásili a budku si podle návodu 
nainstalovali ve své zahradě či blízkém okolí.

A věřte nevěřte, padesát budek bylo málo. 
Máme už i první hlášení o úspěšném zahnízdění. 
Rádi bychom sledovali výsledek našeho snaže-
ní alespoň 2 – 3 roky. Proto prosíme všechny za-
pojené občany o průběžné sledování a informace 
o využití budky. My vám na oplátku připravíme 
v budoucnu besedu s ornitology, výstavku i pro-
dej dalších typů budek i krmítek a také přednášku 
o přikrmování ptactva. Přivítáme jakýkoli zájem 
o spolupráci či podporu dalších aktivit.

Řezivo, spojovací a nátěrový materiál na výrobu 
sponzorovala obec Brněnec, firma E.J.R. s.r.o. Po-
hledy (Jaroslav Etzler) a skautský oddíl. Díky těm-
to sponzorům jsme mohli budky rozdat zdarma. 
Chlapcům z oddílu děkuji za odvedenou práci při 
výrobě budek a ZŠ Vítějeves za poskytnutou školní 
dílnu. Veškeré informace přijme i podá Jan Datin-
ský, tel.: 732 191 406.

Jan Datinský
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Většině našich občanů jistě neuniklo, že byla 
v těchto dnech ukončena rekonstrukce hasič-
ské zbrojnice v Brněnci, kterou začne využívat ke 
své činnosti Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
obce Brněnec.

V roce 2018 oslovil manažer Místní akční skupi-
ny Svitava vedení obce, zda by měla zájem o do-
taci ve výši asi 5,5 mil. na rekonstrukci budovy 
hasičské zbrojnice určené pro zásahovou jednotku. 
Jednalo se o mimořádnou nabídku dotace, kterou 

odmítlo v danou chvíli využít za stejným účelem 
město Březová nad Svitavou. Protože stávající ha-
sičská zbrojnice v Moravské Chrastové byla pro 
svůj účel dlouhodobě nevyhovující a ve strate-
gických plánech obce se s řešením tohoto stavu 
uvažovalo, rozhodla se obec tuto nabídku využít. 
Čekal nás závod s časem, protože musel být urych-
leně vypracován projekt, vyřízeno stavební po-
volení a podána žádost o dotaci z Integrovaného 
regionálního programu prostřednictvím MAS Svi-

noVá hasičská zbrojnice

co noVého u skautek?

Jelikož stále trvá zákaz osobního setkávání, 
skautujeme stále „distančně“. Nacházíme však 
další možnosti, jak obohatit setkávání na dálku. 
Většina družin už vede online schůzky a to bys-
te netušili, co všechno se dá společně online 

dělat. Třeba tančit na stejnou píseň, něco si vy-
robit, pomáhat čtením, upéct si sušenky, nebo  
jít na výpravu.

Nově jsme se totiž zapojily do celorepubliko-
vého projektu Výpravy bez hranic, kterou pořádá 
Junák. Naším úkolem je chodit, běhat či jakko-
liv jinak sportovat a tuto aktivitu zaznamenávat 
na příslušném webu. Všichni zaregistrovaní pak 
dodávají své kilometry a virtuálně putují po vý-
znamných skautských místech nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Společně jsme tak sym-

bolicky doputovali třeba do míst prvních skaut-
ských táborů – na anglický ostrov Brownsea, kde 
proběhl roku 1906 první skautský tábor na světě 
a do Lipnice nad Sázavou, kde roku 1912 uspo-
řádal Antonín Benjamín Svojsík ten první český. 
Mimochodem, věděli jste, že skautského tábora 
u Lipnice se v roce 1916 zúčastnil i básník Jiří Wol-
ker? Krásnou vzpomínkou na něj je posmrtně vy-
daný Táborový deník šestnáctiletého skauta Jiřího 
Wolkera. Ale ze světa zpět domů. Přípravy na náš 
letošní tábor nabírají na obrátkách. Letos budeme 
tábořit 8.-17. srpna na novém místě – tábořiště 
nám zapůjčí vodní skauti z Mohelnice.

Společně s chlapeckým oddílem jsme se pusti-
li také do rekonstrukce klubovny. Malovali jsme, 
řezali, šroubovali a uklízeli. Část vybavení jsme 
recyklovali, nevyhovující stoly nahradí nové. Dě-
kujeme OÚ Brněnec za poskytnutý finanční pří-
spěvek, bez kterého bychom rekonstrukci nemohli 
realizovat. Výsledkem je krásná hlavní klubovna 
vonící dřevem a my dospěláci se už moc těšíme, 
až ji ukážeme všem našim malým i velkým. Snad 
to bude už brzy…

Alena Opršalová
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tava. Budovu zdevastované zbrojnice, která dříve 
sloužila jednotce podnikových hasičů Vitky Brně-
nec, koupila obec díky vstřícnosti jejího majite-
le, do svého vlastnictví ještě v roce 2018. Dotaci 
jsme získali a mohli jsme zahájit dílo, jehož vý-
sledek máme dnes před očima. Bohužel se stává 
pravidlem, že rozpočty, na základě kterých roz-
hodujeme o tom, zda budeme projekt realizovat, 
projektanti v konečné fázi navyšují o nemalé pro-
středky a je velmi náročné se s těmito „metoda-
mi“ finančně srovnat. Cena stavby se z původních 
6,5 mil. Kč vyšplhala až na 8 mil. Kč (celková hod-
nota díla vč. pořízení budovy s pozemkem dosáh-
ne přibližně 9,3 mil. Kč). Jen díky maximálnímu 

nasazení vedení obce a důslednosti stavebního 
dozoru to nebylo více.

Jsme ale přesvědčení, že nová zbrojnice je po-
vedenou stavbou, která naší obci „sluší“. A co je 
důležité, poskytne zásahové jednotce odpovída-
jící zázemí.

Někteří by mohli namítnout, jestli má smy-
sl směřovat takto významné finanční prostředky 
malé skupině hasičů. Odpověď logicky napadne 
každého z vás. Naše „Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů“ (JSDH) musí být v čase do 10 minut 
od vyhlášení poplachu schopna vyrazit k zása-
hům. Zdaleka se nejedná jen o požáry a dopravní 
nehody. Na pokyn Krajského operačního středis-
ka Pardubice (KOPIS) nebo starosty obce je JSDH 

využívána k dalším nejrůznějším technickým zá-
sahům, například k uvolnění cest při polomech, 
řešení místních záplav, pomoc zdravotníkům při 
manipulaci s pacienty a odstraňování dalších ne-
bezpečných stavů atd. Tuto pomoc nejlépe docení 
ti, kteří se ocitnou v nouzi a naši hasiči jim nezišt-
ně a především rychle pomohou. Dalším argu-
mentem proč věnovat mimořádnou péči JSDH je 
fakt, že ze zákona má obec povinnost zásahovou 
jednotku jako svou organizační složku zřídit, nebo 
musí podepsat veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí 
a za tuto službu platit. Aby jednotka mohla ulo-
žené úkoly dobře plnit, potřebuje příslušné tech-
nické prostředky a ochranné pomůcky, včetně 
vhodných prostor.

Příslušníci JSDH jsou povinni se v oblasti své 
činnosti neustále vzdělávat, proto je součás-
tí zbrojnice i školící místnost, jejíž vybavení bude 
pořizováno dle finančních možností postupně. 
V budově je i tzv. oddychová místnost, která může 
být využita i pro případné krátkodobé ubytování 
evakuovaných osob.

Naši hasiči vyjíždí často k zásahům i mimo ka-
tastr naší obce a to na základě poplachu vyhlá-
šeného KOPIS Pardubice. Myslíme, že pokud stát 
dobrovolné hasiče potřebuje, měl by jim poskyt-
nout odpovídající finanční prostředky. Dotač-
ní možnosti jsou sice poměrně velké, ale velké 
jsou i prostředky které musí obce doplácet navíc 
ze svého rozpočtu. Při efektivním řízení a hospo-
daření by se vložené prostředky měly v konečném 
důsledku obcím i celé společnosti i vyplatit.

Naši veřejnost bude jistě zajímat, jak nová 
zbrojnice vypadá i zevnitř. Samozřejmě počítáme 
s jejím slavnostním otevřením, spojeným se dnem 
otevřených dveří, které uspořádáme, jakmile 
to dovolí epidemická situace.

Eva Kozáková, místostarostka 
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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zajímavá práce na hpp v BrněncI
firma penam, a.s., mlýn Brněnec,  

přijme a zaučí na pozici obsluha strojního 
zařízení mlýna (mlynář). 

Výhodou je praxe v potravinářství  
nebo ve zpracování obilovin.  

Více informací na tel.: 731 480 663, p. Švancara.

poděkování
v současné době probíhá stěhování  

do nově rekonstruované hasičské zbrojnice, která nám 
poskytne již vyhovující zázemí. 

touto cestou bych chtěl poděkovat vedení obce  
za úsilí a nemalé finanční prostředky,  

které tomuto projektu věnovalo.
dále bych chtěl poděkovat sponzorům  

p. Broňkovi prudilovi a p. jiřímu kabelkovi, díky kterým 
máme vybavenou tzv. “špinavou” šatnu skříňkami a lavicí 

a p. tomáši nečasovi, který přispěl na výrobu kuchyňky.
oficiální prohlídka hasičské zbrojnice pro veřejnost 

proběhne, až to dovolí epidemická situace.
Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec


